Patiënteninformatie

Druppelisolatie/druppel-contactisolatie
Wat betekent dat voor u
U bent opgenomen in het Maastricht UMC+ en wordt verpleegd in druppel- of druppelcontactisolatie. Op dit informatieblad leest u wat dit betekent voor u en uw bezoek.
Waarom druppelisolatie?
In een ziekenhuis is het belangrijk dat u anderen niet besmet met bacteriën of virussen die u bij
zich draagt. Om verspreiding naar anderen in het ziekenhuis te voorkomen, wordt u nu verpleegd
in druppelisolatie.
De besmetting vindt plaats via druppeltjes in de lucht. U wordt daarom op een eenpersoonskamer
verpleegd. Uw arts of verpleegkundige vertelt u waarom u tijdens uw opname in druppelisolatie
wordt verpleegd.
De voorzorgsmaatregelen zijn:
 U verblijft op een eenpersoonskamer.
 Bij de deur van uw kamer hangt een gele kaart met instructies voor de medewerkers van
het ziekenhuis.
 U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep.
 Als u de kamer verlaat desinfecteer dan altijd uw handen met handalcohol en draagt u een
neusmondmasker.
 Alle medewerkers die bij u op de kamer komen, dragen een neusmondmasker.
 De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het binnenkomen en het
verlaten van de kamer en tussendoor bij medische handelingen.
 De deur van uw kamer is gesloten.
 Als u tijdens uw ziekenhuisopname voor een onderzoek of behandeling naar een andere
afdeling gaat, dan worden daar dezelfde maatregelen genomen.
 U kunt gewoon bezoek ontvangen.
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Waarom druppel-contactisolatie?
Ook druppel-contactisolatie wordt toegepast om andere patiënten, bezoekers en medewerkers
niet te besmetten. De besmetting vindt plaats via druppeltjes in de lucht, maar ook via handen of
voorwerpen. U wordt daarom op een eenpersoonskamer verpleegd. De arts of verpleegkundige
vertelt u waarom u tijdens uw opname in druppel-contactisolatie wordt verpleegd.
Voorzorgsmaatregelen
 U verblijft op een eenpersoonskamer.
 Bij de deur van uw kamer hangt een oranje kaart met instructies voor de medewerkers
van het ziekenhuis.
 U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep.
 Als u de kamer verlaat desinfecteer dan altijd uw handen met handalcohol en draagt u
een neusmondmasker.
 Alle medewerkers die bij u op de kamer komen, dragen een neusmondmasker en
handschoenen.
 De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het binnenkomen en het
verlaten van de kamer en tussendoor bij medische handelingen/verzorging.
 De deur van uw kamer is gesloten.
 Als u tijdens uw ziekenhuisopname voor een onderzoek of behandeling naar een andere
afdeling gaat, dan worden daar dezelfde maatregelen genomen.

Bezoek
Familie en vrienden mogen tijdens uw druppel- of druppel-contactisolatie gewoon bij u op bezoek
komen. Zij dragen voor hun eigen bescherming een neusmondmasker. Bij binnenkomst en het
verlaten van de kamer moeten zij wel de handen wassen of desinfecteren met handenalcohol.
Weer thuis
Na ontslag zijn in de thuissituatie geen maatregelen meer nodig.
Contact
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan aan uw behandelend arts of de
verpleegkundige.
Websites
 www.mumc.nl
 www.gezondidee.mumc.nl
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